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EI DSVOLL KOMMUNE

Risiko og sårbarhet – sjekkliste for massemottak Ormlia Nord (PlanID
303532900)

Dato: 6.10.2020
Utfylt av: Arealtek AS v/Hilde Smedstad

1. Beskrivelse av planområdet og tiltaket
Planområdet omfatter deler av eiendommene gbnr 97/1 og 120/1 i Eidsvoll kommune. Grunneier er
Mathiesen Eidsvoll Værk og Dag Tore Halvorsen.

Området ligger inntil E6 ved Nebbenes og industriområdet Holmenga Nord. Avkjøring til området er
fra Østre Hurdalsveg.

Hensikten med massemottaket er å ta imot overskuddsmasser i form av rene stein og jordmasser fra
naboområdet Holmenga Nord i forbindelse med klargjøring av dette næringsområdet.

2. Dagens situasjon
Området består i dag av barskog med noe varierende bonitet. I områdene registrert med lav bonitet
er det grunnlendt. Området er ikke registrert som dyrkbart. I øst ligger et større myrområde,
Klaseimåsan. Dette blir ikke berørt av tiltaket.

Figur 1. Flyfoto fra kommunekart over planområdet og omkringliggende områder.
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Området ligger delvis over og under marin grense. De østre områdene mot Klaseimåsan ligger under
marin grense. Det er vurdert liten sannsynlighet for marin leire («stort sett fraværende»).

Figur 2. Utsnitt fra NGU sitt løsmassekart med grense for marin grense og sannsynlighet for marin leire.

Løvlien Georåd har utført en geoteknisk vurdering av tiltaket (rapport 20378 nr.1 og notat RIG01).
Det er generelt grunt til berg eller antatt berg. Løsmassemektigheten varierer mellom 1 og 4 meter i
borpunktene. Det er vurdert at massemottaket kan etableres uten at E6 eller områdestabilitet
påvirkes negativt.

3. Metode
ROS-analysen har fokus på samfunnssikkerhet, dvs. hendelser med konsekvenser for samfunn og
innbyggere. Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke
planområdets fremtidige funksjon som massemottak og hendelser som følger av endret arealbruk.
Hendelsene er knyttet både til anleggsfase og driftsfase. Hendelsene er delt inn i natur/klima,
tidligere bruk, infrastruktur, virksomhetsbaserte forhold og ulovlige forhold.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig: forholdet er kontinuerlig tilstede
• Sannsynlig (3) – kan skje av og til, periodisk hendelse
• Lite sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)
• Usannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/ forhold, men teoretisk

sjanse.

Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i:
• Ubetydelig (1): Ingen personskade, materielle skader eller skade på miljø
• Mindre alvorlig (2): få/små personskader, materielle skader eller skade på miljø
• Alvorlig (3): Alvorlig person- eller miljøskade, store materielle skader
• Svært alvorlig (4): Personskade som medfører død/varige mèn eller mange skadd, svært store

materielle skader eller alvorlige og langvarige miljøskade
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Konsekvens: 

Sannsynlighet: 
1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig 3  Alvorlig 4  Svært alvorlig 

 
4  Svært sannsynlig 4 8 12 16 
3  Sannsynlig 3 6 9 12 
2  Lite sannsynlig 2 4 6 8 
1  Usannsynlig | 2 3 4 

 
Risikovurdering: Risiko fremkommer som funksjon av sannsynlighet og konsekvens. 
• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt risikonivå. 
• Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes for om mulig redusere risiko. 
• Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes etter en 

vurdering av nytte opp mot kostnad. 
 
4. Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 

1.1 Natur og klima Vurdering 
Forhold/uønsket hendelse Ja Nei Sannsynlig- 

het 
Konsekvens Risiko Merknad 

a) Er området flomutsatt?  x    Området ligger utenfor 
aktsomhetsområde for flom. 
 

b) Er området utsatt for flom 
fra mindre elv/bekk, også 
lukket bekk? 

 x     

c) Er det fare for utglidning, 
kvikkleire el?  
Er området utsatt for 
jordras? 

 x 2 3 6 Området ligger delvis over og delvis 
under marin grense. Det er foretatt en 
geoteknisk undersøkelse med 
prøveboring og registrering i felt 
innenfor planområdet av Løvlien 
Georåd. Utførte feltundersøkelser viser 
liten løsmassemektighet med 
morenemasser over berg eller antatt 
berg. Det planlegges ikke med 
bebyggelse. 

d)Er området utsatt for snø- 
eller steinskred? 

 x     

e)Er det radon i grunnen? x  2 1 1 Området er registrert med moderat til 
lav aktsomhetsgrad for radon. Området 
skal ikke bebygges 

f)Er området spesielt utsatt 
for skogbrann? 

 x    Skogområdet er avgrenset av 
Kalseimåsan – et større myrområdet og 
større vegsystem. 

g)Er det spesielt fare for 
usikker is? (kraftverk, 
dammer, elver) 

 x     

h)Vil tiltaket påvirke viktige 
naturverdier, sårbare arter 
etc? 

 x 2 
 

3 6 Det er i offentlige databaser ikke 
registrert fredede eller verdifulle arter 
eller naturtyper.  
Det er usikkerhet knyttet til eventuelle 
naturverdier innenfor en registrert MiS-
figur. Denne mp kartlegges nærmere. 

i)Vil tiltaket påvirke viktige 
friluftsområder/ 
rekreasjonsområder 

x  2 2 4 Gjennom at området tillates tilført 
masser og opprinnelig landskap endres 
vil området for en periode være 
utilgjengelig for tur og rekreasjon, men 
det er ikke registrert viktige ferdselslinjer 
gjennom området. Området skal 
tilbakeføres til skogbruksformål etter 
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endt oppfylling og vil da igjen kunne 
benyttes som nærturområde.  

j)Er tiltaket utsatt for 
ekstremvær (vind, regn, 
snø)? 

 x 2 1 2 Klimasone og lokal topografi tilsier ikke 
at området er utsatt for spesielle fare 

2.2 Tidligere bruk Vurdering 
Forhold/uønsket hendelse Ja Nei Sannsynlig- 

het 
Konsekvens Risiko Merknad 

k)Vil tiltaket påvirke 
kulturminner? 

x  3 2 6 Det er foretatt 
kulturminneregistreringer av område 
og påvist totalt fem kullmiler, knyttet til 
verksdriften på Eidsvoll. Disse er ikke 
fredet. 

l)Er området 
påvirket/forurenset fra 
tidligere virksomhet som: 
-Avfallsdeponi 
(forurensning, stabilitet)? 
-Massedeponi (byjord, 
forurensning, stabilitet)? 
-Industrivirksomhet, 
bensinstasjon, olje/ 
kjemikalieanlegg, gartneri el 
-Militære anlegg 

 
 

x 
 
 
 

   Området er tidligere skogsmark. 

3.3 Infrastruktur Vurdering 
Forhold/uønsket hendelse Ja Nei Sannsynlig 

het 
Konsekvens Risiko Merknad 

m)Vil ulykker/naturskader 
på nærliggende 
transportårer utgjøre en 
risiko for området eller 
adkomst? 
-Hendelse på vei 
-Hendelse på bane 
-Hendelse på vann/elv 

 x    Området planlegges for massemottak. 

n)Vil drenering av området 
føre til økte problemer i 
nedenforliggende områder? 

 x 2 2 4 Området skal etter oppfylling 
tilbakeføres til skogbruksformål. I 
permanent situasjon antas ingen 
endring i avrenningsforhold, i 
byggefasen etableres det en lav voll/ 
grøft for ev sedimentering av masser, 
området avsluttes for naturlig 
avrenning. Det vises til OV-notat 

o)Er området utsatt for støy 
fra transport, skytebaner, 
bedrifter ol? 

x  3 2 6 Området er støyutsatt og påvirkes 
både av trafikkstøy fra E6 og ligger 
innenfor flystøysonen for Gardermoen. 
Eksisterende boliger er støyskjermet i 
forbindelse med E6-prosjektet. Tiltaket 
vil medføre økt trafikkstøy innenfor 
området.   
 

p)Vil bortfall av følgende 
tjenester gi spesielle 
ulemper for området? 
-Elektrisitet 
-Teletjenester 
-Vannforsyning 
-Renovasjon/spillvann 

 
 
 
 

x 
 
 
 

    

q)Påvirkes området av 
magnetiske felt fra 
høyspentlinjer? 

 x     
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r)Er det spesielle farer 
forbundet med bruk av 
veger innenfor området? 
- Til skole/barnehage 
- Til nærmiljøanlegg og 

idrettsanlegg 
- Til butikk 
- Til busstopp 
- Jernbaneoverganger 

x 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 2 6 Det vil i en periode på inntil 6 år bli økt 
anleggstrafikk på Østre Hurdalveg. 
Området har noen boliger og et 
forsamlingslokale, men nabolaget 
består i det alt vesentligste av områder 
avsatt til næring.  

s)Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

     Området skal ikke bebygges 

t)Har området alternative 
adkomstruter for 
utrykningskjøretøy?  

x     Selve planområdet kan nås både fra 
nord og sør på Østre Hurdalveg.  

4.4 Virksomhetsbaserte 
forhold 

Vurdering 

Forhold/uønsket hendelse Ja Nei Sannsynlig- 
het 

Konsekvens Risiko Merknad 

u)Omfatter området spesielt 
brannfarlige anlegg? 

 x     

v)Vil utslipp av giftige 
gasser/væsker eller 
eksplosjonsfarlige stoffer fra 
nærliggende virksomheter 
utgjøre en risiko? 

 x     

w)Vil tiltaket begrense 
fremtidig utvidelse av 
sikkerhetssoner rundt 
nærliggende virksomheter? 

 x     

x)Representerer tiltaket en 
forurensningskilde? 

 x    Det skal kun legges til rette for mottak 
av rene stein- og jordmasser. 

4.5 Ulovlig virksomhet Vurdering 
Forhold/uønsket hendelse Ja Nei Sannsynlig- 

het 
Konsekvens Risiko Merknad 

y)Er tiltaket spesielt utsatt 
for kriminalitet? 

 x     

z)Er tiltaket et sabotasje-/ 
terrormål i seg selv? 

 x     

æ)Finnes det potensielle 
sabotasje/terrormål i 
nærheten? 

 x     

 

5. Oppsummering uønskede hendelser 
Endring av reguleringsplanen vil i liten grad endre risiko for mennesker, miljø og materielle verdier. 
Planområdet er et skogsområde i dag og skal etter endt mottak av masser tilbakeføres til 
skogbruksformål.  
 
Under driftsfasen vil hensynet til økt andel tungtrafikk og trafikksikkerhet være av størst betydning.  
 
Det har blitt et større fokus på konsekvenser som følge av menneskeskapte klimaendringer, særlig 
med hensyn til håndtering av overvann og sikre flomveger, samt sikring mot flom og ras. 
Planområdet berøres ikke av flom. Sikring mot ras må ivaretas gjennom detaljprosjektering av 
massemottaket. Når det gjelder avrenning og håndtering av overvann er dette omtalt i eget notat 
utarbeidet av Arealtek AS. 
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Tabellen nedenfor oppsummerer de ulike punktene i ROS-analysen. For hendelser i gult felt (middels 
risiko) skal risikoreduserende tiltak vurderes nærmere. Det er ikke registrert hendelser med høy 
risiko. 
 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig 3  Alvorlig 4  Svært alvorlig 
 

4  Svært sannsynlig     

3  Sannsynlig  k, o, r   

2  Lite sannsynlig e, j  I, n c, h  

1  Usannsynlig     

 
1.1 c) Er det fare for utglidning, kvikkleire el? Er området utsatt for jordras? 
Området ligger delvis over og delvis under marin grense. Innenfor de østlige delene av planområdet 
kan det foreligge marin leire, men i følge NGU sitt løsmassekart er marin stort sett fraværende i 
området. Dette støttes av den geoteknisk undersøkelse og registrering i felt innenfor planområdet av 
Løvlien Georåd. Utførte feltundersøkelser viser liten løsmassemektighet med morenemasser over 
berg eller antatt berg. Det forventes at deponiet kan etableres uten at E6 og områdestabiliteten 
påvirkes negativt. Det skal ikke etableres bebyggelse innenfor området. Behov for supplerende 
undersøkelser vurderes sammen med oppdragsgiver under prosjekteringen.  Massemottakets 
utforming og utstrekning må detaljprosjekteres nærmere. Dette er ivaretatt gjennom 
reguleringsbestemmelse 2.5 og 8.1 b) til planen. 
 

1.1 h) Vil tiltaket påvirke viktige naturverdier, sårbare arter etc? 
Det er i offentlige databaser ikke registrert fredede eller verdifulle arter eller naturtyper. Det er 
usikkerhet knyttet til eventuelle naturverdier innenfor en registrert MiS-figur. Denne nøkkelbiotopen 
må kartlegges nærmere før en eventuell omdisponering kan gjennomføres. Hensyn til registrert 
nøkkelbiotop ivaretas i bestemmelse 5.1 og 7.2 c) til planen. 
 
2.2.k) Vil tiltaket påvirke kulturminner? 
Det er foretatt kulturminneregistreringer av område og påvist totalt fem kullmiler, knyttet til 
verksdriften på Eidsvoll. 4 av 5 vil gå tapt som følge av etablering av massemottak. Kullmilene er 
definert som arkeologisk minner, er vanlig forekomne og disse er ikke fredet. Det vurderes som 
akseptabelt å frigi disse kulturminnene på bakgrunn av tilbakemelding fra fylkeskommunen.  
 
4.3 o) Er området utsatt for støy fra transport, skytebaner, bedrifter ol? 
Området er støyutsatt og påvirkes både av trafikkstøy fra E6 og flystøy fra Gardermoen. Tiltaket vil 
medføre økt trafikkstøy innenfor området. Det er få boliger i området og eksisterende boliger er 
støyskjermet i forbindelse med E6-prosjektet.  
 
Støy i anleggsperioden styres gjennom forurensningsforskriftens kap. 30 og støygrensene i T-
1442/16. Hensyn til støy er i varetatt gjennom reguleringsbestemmelse 2.2.1.  
 
4.3 r) Er det spesielle farer forbundet med bruk av veger innenfor området? 
Det vil i en periode på inntil 6 år bli en økning i anleggstrafikk på Østre Hurdalveg som potensielt vil 
øke faren for trafikkuhell. Strekningen er oversiktlig, har lav fartsgrense (60 km/t) og relativt liten 
ÅDT. Det er gang- og sykkelveg på deler av strekningen. Området har kun noen få boliger og et 
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forsamlingslokale. Nabolaget består i det alt vesentligste av områder avsatt til næring. Det er allerede 
i dag mye anleggstrafikk i området i forbindelse med tilrettelegging av nytt næringsområde.  
Hensyn til trafikksikkerhet vurderes tilstrekkelig ivaretatt gjennom eksisterende, avbøtende tiltak og 
ekstra skilting. 
 
 
6. Avsluttende kommentarer 
Risikovurderingen viser at det er lite risiko knyttet til planen og tiltaket det planlegges for. Det 
vurderes at risikoen håndteres gjennom bestemmelsene til planen og sikres gjennom nasjonale krav 
bla. i teknisk forskrift og forurensningsforskriften.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalysen er i sin helhet basert på tilgjengelig informasjon i offentlige databaser 
og det er ikke påvist behov for ytterligere analyser. 
 
Referanser og kartbaser 
• Kommunekart for Eidsvoll 
• NVE - Aktsomhetskart for flom og skred 
• Norges geologiske undersøkelse (NGU) 
• Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO – gårdskart på nett 
• Artsdatabanken og artskart 
• Norsk klimaservicesenter – Klimaprofil Oslo og Akershus 
• Statens vegvesen – Vegkart 
• Geoteknisk datarapport og notat RIG01, Løvlien Georåd AS 
• OV-notat, Arealtek AS 
 


